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 ی تحزب  سلیمان میرزا و سامانه

 0ساالرنژاد ، مهدی0دکتر محمد کلهر

 چکیده

ی انقالب مشروطیت، پیدای  و حضور علنی نهادهای  یکی از دستاوردهای نوگرایانه

سلیمان میرزا از معدود اشراف . ی عحر قامار بودها و احااب سیاس مدنی از ممله انجمن

. زادگان مشروطه خواهی بود که مناسبات گسترده ای با نهادهای مدنی برقرار نمود

شرکت در تأسیس حاب نیمه چپ گرای دموکرات و دو حاب چپ گرای سوسیالیست 

ی  مانهو توده، و احراز رهبری احااب مابور، نه تنها وی را یکی از معاریف کنشگر سا

ی ایران مطرح نمود، بلکه این سؤال نیا به ذهن متبادر  ی سیاسی مامعه تحاب در عرصه

توان  آیا می. ی قامار در رأس احااب مابور قرار گرفت شاهااده شود که چگونه یك  می

ی مبتنی بر خرد  ی مبتنی بر خودمحوری و ماهیت نوگرایانه پدر ساالرانه سنتی  میان ماهیت  

ی  ب تشابهی قا ل شد و سلیمان میرزا را نقطه عطف آن قلمداد نمود؟ مقالهممعی تحا

حاضر بر آن است که ضمن بررسی مایگاه امتماعی سلیمان میرزا، به رهیافتی برای 

انکشاف همگرایی و یا واگرایی میان مواضع و کن  سیاسی وی در مایگاه رهبری 

 .احااب دموکرات و سوسیالیست نایل گردد

 

 ی تحاب سلیمان میرزا، حاب دموکرات، حاب سوسیالیست، سامانه :کلیدیواژگان 

                                                 
 .می، شهر ری، ایران، دانشگاه آزاد اسال(ره) خمینی گروه تاریخ، واحد یادگار امام .1

kalhor.72@yahoo.com                                                                                        

 7/19/29: تاریخ پذیرش        91/9/29: تاریخ ورود

  9سال ، ی مسکویه فصلنامه

 1931 پاییز 11ی  شماره
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 مقدمه 

نقد و بررسی حیات سیاسی دولتمردان و سیاسیان، امری است سهل و ممتنع؛ زیرا که 

توان تقریباً بخ  وسیعی از زندگی سیاسی چنین شخحیت هایی را از بدو ورود به  می

راز و فرود زندگی سیاسی ایشان به صورت ی سیاست تا هنگام مرگ به همراه ف عرصه

اما دشواری های فراروی پژوهشگران در نقاط تاریك فاقد .شماری بررسی نمود  گاه

زندگی سیاسی سلیمان میرزا نیا از این قاعده مستثنی . اسناد و مدارک متقن نهفته است

ر عاقلی، نامه نویسانی همچون مهدی بامداد، حسن مرسلوند و باق اگرچه زندگی. نیست

ای از زوایای پیدای زندگی سیاسی سلیمان میرزا را به صورت  بخ  قابل مالحظه

اند، اما زوایای پنهان حیات سیاسی سلیمان میرزا کمتر  شماری تشریی و تبیین نموده گاه

از ممله دشواری ها و زوایای پنهان حیات سیاسی . مورد تومه ایشان قرار گرفته است

ی تحاب و میاان  دیدگاه و کن  حابی وی در خحوص پدیده سلیمان میرزا، همانا

در این مقاله سعی شده است تا با بهره مندی از منابع . باورمندی  بدان پدیده است

 . ای از زوایای پنهان شخحیت و حیات حابی سلیمان میرزا آشکار گردد  مومود، گوشه

 

 خاستگاه اجتماعی سلیمان میرزا 

در خاندانی ( 0213-0218)ز نوادگان عباس میرزا نای  السلطنه سلیمان میرزا اسکندری ا

اعتماد السلطنه، : 521/0: 0866سپهر، )فرهنو دوست و ادب پرور دیده به مهان گشود 

اسکندر میرزا، فرزند ششم عباس میرزا و مدّ خاندان اسکندری، مردی (. 0122: 0816

: 0826؛ مهانگیر میرزا، 835:  0861اعتضاد السلطنه، )ادی  و اهل دان  و معرفت بود 

محمد (. 216: 0811؛ نادر میرزا،0122: ؛ اعتماد السلطنه، همان521: ؛ سپهر، همان036

:  0855عضدالدوله، )طاهر میرزا فرزند اسکندر میرزا از پیشاهنگان منب  ترممه بود 

ترممه وی تمام زندگی خود را به دور از خدمات درباری و حکومتی، به تألیف و (. 231

، اما فرزندش محسن میرزا کفیل الدوله از مالکان و (6-3: 0810: اسکندری)گذرانید 
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: 0831؛ عاقلی،021/8: 0861مرسلوند، )شد  ی دیوانی محسوب می کارمندان عالی رتبه

کحال )یحیی میرزا و سلیمان میرزا از فرزندان محسن میرزا کفیل الدوله بودند (. 021/0

: 0813؛ صفایی، 63-66: 0863؛ کیانوری، 008/1-002: 0860مداد، ؛ با231: 0818زاده، 

5.) 

در خحوص زمان تولد سلیمان میرزا، میان زندگی نامه نویسان اختالف نظر ومود      

 0231/ ش.هر 0213ق، غنی سال.هر 0231/ ش.هر 0212صفایی وی را متولد سال . دارد

ش را سال .هر 0251غمایی، سال ق و ی.هر 0232/ ش.هر 0251ق، خسرو شاکری سال .هر

توان با در نظر گرفتن ارزیابی داده ها، زمان تقریبی تولد وی  البته می. تولد وی می دانند

 .هرق دانست 0233/ هر  0251را حدود سال 

 0233/ ق.هر 0801سلیمان میرزا تححیالت مقدماتی را ناد پدرش گذراند و تا سال     

 0231/ ق.هر 0803سپس به دارالفنون رفت و تا سال . فتش، فارسی و عربی را فرا گر.هر

ش، به تححیل زبان فرانسه، حساب، هندسه، مبر، تاریخ، مغرافی و فیایولوژی .هر

 (.215: یغمایی، همان)پرداخت و با فنون پیاده نظام آشنا شد 

به ی انقالب مشروطیت، عالوه بر تمایالت  ملی گرایانه،  سلیمان میرزا در آستانه     

: 0863آبراهامیان، )های روسو، سن سیمون و اگوست کنت، گروشی خاص یافت  اندیشه

ش، با انتشار .هر 0231/ ق.هر 0825وی در سال (. 020: 0831؛ مهانشاهلو افشار، 33

روزنامه حقوق درصدد برآمد ملت را به حقوق خود و مفاهیمی همچون حریّت، مساوات 

 ( 2ص: 0825رم   8، 6، ش 0، س حقوق)و اخوت آگاه سازد 

 

 سلیمان میرزا و حزب دموکرات 

ی  ی انقالب مشروطه ، پیدای  احااب سیاسی در مامعه یکی از دستاوردهای نوگرایانه

ی  ی تلخ ناشی از اقدامات تندروانه، غیر مسئوالنه و مفسده مویانه خاطره. ایران بود

سیاسی  اد صغیر شد، نخبگانبه استبد ی اول مجلس شورای ملی که منجر های دوره انجمن
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. مامعه را برآن داشت تا بعد از فتی تهران، موم  ساماندهی نظام حابی در ایران شوند

-832؛ 0830بشیریه، )های عحر مدید  ترین سازمان سیاسی دموکراسی حاب سیاسی مهم

های امتماعی و نهادهای امرایی سیاسی محسوب  ی واصل میان منافع گروه و حلقه(. 838

توان احااب سیاسی را ترممان نیروهای  به عبارتی، می(. 022: 0861بشیریه، )شود  می

 (.058؛  0851دو ورژه ، )امتماعی نامید 

رسد با  ی تعریفی مامع و مانع از حاب امری دشوار است، اما به نظر می اگرچه ارا ه     

قیقی در این توان به شناخت د ی حاب سیاسی، می های تشکیل دهنده ی مؤلفه ارا ه

بایستی دارای گروه همگرا،  به طور کلی یك حاب سیاسی می. خحوص دست یافت

  پایدار و متجانس، سازمان و تشکیالت منسجم، اید ولوژی و مرامنامه باشد، تا بتواند به

؛ 10: 0850یوسفیه، : ک.ر)هدف اصلی خود، یعنی کس  قدرت سیاسی نا ل گردد 

؛ مدیر 055: 0813؛ عاقلی، 01: 0863نقی  زاده، ؛ 83 – 85: 0855محمدی نژاد، 

: 0863؛ آقا بخشی، 33-36: 0813؛ علی بابایی، 23: 0860؛ تبریانیا، 03: 0865چی،  شانه

 (. 38: 0851؛ فوالدوند، 116-115: 0815؛ ابوالحمد، 128-121

. دیدش پدیدار گر.هر0233/ق.هر0826نظام حابی در ایران، بعد از فتی تهران در سال      

ی دموکرات و اعتدالی از مایگاه خاصی  در میان احااب سیاسی، دو حاب عمده

اگرچه اعتدالیون توانستند در مجلس دوم (. 86/0: 0836بهار،)برخوردار گردیدند 

ای مترقی و  ی مرامنامه ، اما دموکرات ها با ارا ه(0: همان)اکثریت را به دست آوردند 

ی آن روزگار  از محبوبیت مادی در سطی مامعه ،(0823/1؛ 0838ملك زاده، )مامع

 .برخوردار گردیدند

سلیمان میرزا در کنار تقی زاده، رسول زاده، نواب و حیدرخان عمو اوغلی، از رهبران      

وی بعد از (. 30: 0863؛ زمانی، 881؛ 0811آدمیت،)حاب دموکرات محسوب  می شدند 

؛  32: زمانی، همان)جلس دوم گردید تقی زاده، رهبر فراکسیون حاب دموکرات در م

آذر  -اگرچه سلیمان میرزا به مبارزه با اتمام حجت روسیه(. 812: 0835آفاری، 
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، اما ماهیت ارتجاعی و (11: 0862؛ اردالن، 213: 0831شاکری، )برخاست  -ش.هر0231

 0881محرم  -هراس، از حرکت قشون روسیه به سوی تهران و دستور انحالل مجلس

سب  بسته شدن مجلس دوم و انسداد فعالیت های حابی  -ش.هر0231ی ماه د/ ق.هر

؛ 011/1: ؛ ملك زاده، همان10/0: بهار، همان)سلیمان میرزا و حاب دموکرات گردید 

 (. 003: 0830اتحادیه، 

 06مجلس سوم، پس از یك دوره فترت سه ساله بعد از تاج گذاری احمد شاه، در      

ش، افتتاح گردید و حاب دموکرات مجدداً فعالیت .هر 0238 آذر 08/ ق.هر0888محرم 

سلیمان میرزا در این دوره نیا با سمت رهبر (. 12/0: بهار، همان)حابی خود را آغاز نمود 

(. 35: 0860اتحادیه، )رأی از اصفهان به مجلس راه یافت  301حاب دموکرات، با 

ی تااری موامه گردید  ای روسیهه مجلس سوم نیا به سان مجلس اول و دوم با کار شکنی

و سرانجام با ورود نیروهای ژنرال باراتف به ایران و حرکت ایشان به سوی تهران، بعد از 

ش، با مهامرت ممعی از نمایندگان به سوی قم، از اکثریت 0231.آبان هر 28یازده ماه در

 (.051 - 051: 0813؛ ذوقی، 083: کحال زاده، همان)ساقط و تعطیل گشت 

شد، در این دوره روابط بسیار  سلیمان میرزا که از رهبران مهامران محسوب می     

ی دفاع ملی در قم، به ریاست  وی بعد از تشکیل کمیته. نادیکی با آلمان ها برقرار نمود

تداوم حمالت (. 22: 0863؛ شیبانی، 238/8: 0860دولت آبادی )کمیته منحوب گردید 

سوی غرب و تشکیل دولت موقت ملی در کرمانشاه  روس ها، سب  حرکت مهامران به

سرانجام، دولت موقت ملی در کرمانشاه، پس از دو سال (. 001: 0836کدی، )گردید

 0885/ ش.هر 0231مقاومت ، در برابر حمالت روس ها و انگلیسی ها در فروردین سال 

 (.236: 0831، فوران)ای از مهامران به عثمانی پناهنده شدند  ق، در هم شکست و عده.هر

اما . ی کحال زاده، سلیمان میرزا نیا ماو پناهندگان به عثمانی بوده است بنا به نوشته     

ها، وارد ایران شد و در بهمن سال  وی بعد از انقراض خاندان رومانف و عق  نشینی روس

م، علی رغم تعهد کلنل 0306ی سال  ژانویه/ ق.هر0881ربیع الثانی سال / ش.هر 0231
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نکلن، کنسول انگلیس، به صورت خدعه آمیا، همراه برادرش عیسی میرزا دستگیر و به لی

 (. 512: 0862؛ اسکندری،  802-800: 0861کحال زاده، )هند تبعید شد 

انتشار خبر دستگیری رهبر حاب دموکرات در تهران با مخالفت شدید افکار عمومی      

، این عمل را محکوم رعدی  ، بجا روزنامهتمامی مراید. علیه انگلستان رو به رو گردید

ی تهرانِ حاب دموکرات نیا طی بیانیه ای از دستگیری رهبر حاب اظهار  کمیته. کردند

کحال زاده، )تنفر کرد و از هیئت دولت تقاضای استخالص فوری سلیمان میرزا را نمود 

تان نو ل، عضو منگلی ها نیا در اعتراض به دستگیری سلیمان میرزا، کاپی(. 808: همان

البته علی (. 003و  008: 0856فخرایی، )انتلیجنت سرویس انگلیس، را دستگیر کردند 

کمره ای، )ای  رغم تمامی مساعی همسر و دوستان حابی، از ممله سید محمد کمره

ی ورود به ایران  م، امازه0320/ ش.هر 0811، سلیمان میرزا تا سال (2/  0826: 0832

 (. 005: کدی، همان)نیافت 

 – 0231)، استبداد ناصر الملکی (ش.هر0231)حوادث ناگوار انحالل مجلس دوم      

تنها مانع  و شکست دولت موقت ملی، نه( ش.هر0231)انحالل مجلس سوم ( ش.هر 0238

های اساسی یك حاب سیاسی گردید، بلکه زمینه  گیری حاب دموکرات با مؤلفه از شکل

؛ 10/0: بهار، همان)و در نهایت تالشی حاب شد ساز سرخوردگی رهبران، انشعاب 

ی مناسبی برای اثبات تعهد و  بدین سان، فرمه(. 210: 0830؛ مال ی،081: 0863زمانی، 

 . سامان تاریخی فراهم نیامد باورمندی سلیمان میرزا به نظام حابی در این مقطع نابه

 

 پیدایش حزب سوسیالیست

های تشکیالتی، نظری و عملی، چالشی  عرصه های پی در پی حاب دموکرات در ناکامی

رو سلیمان میرزا در صدد  از این. ژرف در برابر تداوم حیات سیاسی حاب گشوده بود

( ش.هر 0812 – 0811)افتتاح مجلس چهارم . آمد تأسیس حابی منسجم و هدفمند بر

لیمان و ورود س( 083: زمانی، همان)ش، .هر 0811توسط قوام السلطنه در اول تیر سال 
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در . ، فرصت مناسبی فراروی وی قرار داد(8/00: 0863انتظام، )میرزا به مجلس چهارم 

ای از مهامران یعنی مناح انقالبی حاب دموکرات و بخشی از اعتدالیون  این مجلس عده

ش .هر 0811و تعدادی از موانان متجدد، زمینه ساز تأسیس حاب سوسیالیست در سال

 (.016: 0862، اردالن، 031و  011: بهار، همان)شدند 

( 032: اردالن، همان)ی اعتدالیون  سلیمان میرزا و سید محمد صادق طباطبایی سر دسته     

از (. 211/1: 0861مرسلوند، )به اتفاق، رهبری حاب سوسیالیست را بر عهده گرفتند 

توان از سید محمد رضا مساوات، قاسم خان صور  ی حاب می های برمسته دیگر شخحیت

؛ 053: آبراهامیان، همان)اسرافیل، میرزا طاهر تنکابنی و سید ملیل اردبیلی را نام برد 

 (. 6-5: 0862اسکندری، 

اما به . اند متأسفانه، منابع از چگونگی احراز رهبری سلیمان میرزا سختی به میان نیاورده     

احااب راستگرای "نظر می رسد که نا ل شدن وی به رهبری، بیشتر مبتنی بر موازین سنتی 

های  بوده است، تا شیوه( 35: 0831؛ ایوبی،105: 0815ابوالحمد، ) "شخحیت محور

ی تأسیس  ؛ کما این که شیوه(36-31: ایوبی، همان) "احااب چپ گرای سازمان محور"

حاب نیا هیچ گونه سنخیتی با احااب سوسیالیست سازمان یافته و تمرکاگرا 

اشته و بیشتر به سان احااب موسمی و فحلی بوده است، ند( 83-85و  81: 0852دورژه،)

که اغل  در موسوم انتخابات توسط اشخاص متنفذ تشکیل می شدند و در ارتباط نادیك 

 (. 106: ابوالحمد، همان)با احااب شخحیت محور هستند 

ی حاب در  مرامنامه. آرمان حاب سوسیالیست بیشتر رامع به آزادی و برابری بود     

های کشاورزی،  ی برابر، ملی کردن ابرازهای تولید، از ممله زمین ار مامعهاستقر

های ایالتی همراه با تقویت حکومت مرکای، حق تشکیل  بیان، تشکیل انجمن آزادی

اتحادیه ها و بر پایی اعتحابات، انتخابات آزاد، آموزش امباری کودکان، هشت ساعت 

ی  با نگاهی به مرامنامه(. 011: امیان، همانآبراه)کار روزانه و غیره، خالصه شده بود 

ی  توان چنین استنباط نمود که مرامنامه ، می(850-813: 0863آفاری، )حاب دموکرات 

Archive of SID

www.SID.ir



 11شماره ی /  7سال / مسکویه                                                              

 

211 

حاب سوسیالیست نوعی گرته برداری مترقیانه از حاب دموکرات با نیم نگاهی به احااب 

 . سوسیالیست اروپایی، بوده است

حاب سوسیالیستی رسید؛   ه ریو حاب دموکرات بهی تشکیالتی نیا مرد در عرصه     

که حاب سوسیالیست عالوه بر تهران، در رشت، انالی، کرمانشاه، مشهد، تبریا و  کما این

و  216و  211: 0810اتحادیه،)ی حمایت از دموکرات ها را داشتند  قاوین، که سابقه

ای سیاسی، به رهبران حاب در کنار فعالیت ه. حابی دایر نمود های ، شعبه(213

ملسات ادبی، برگااری کالس های سوادآموزی و تئاتر و سازمان زنان در شع   تشکیل

همچنین، تشکیالت حاب در تهران، در راستای مرامنامه و . شهرستان ها مبادرت ورزیدند

ی کارکنان وزارت پست و تلگراف،  ی مستامران، اتحادیه اصول راهبردی خود، مامعه

آبراهامیان، )ی کارگران و سازمان زنان حاب را تأسیس کرد  ادیهی اتح شورای متحده

 (. 010 – 053: همان

ی  ، ناشی از روحیه(010:همان)اگرچه ریاست محترم اسکندری بر سازمان زنان حاب      

فردگرا و غیر دموکراتیك سلیمان میرزا بود، اما حمایت رسمی وی از اعتحاب معلمان و 

در مقایسه با عدم حمایت حاب دموکرات از ( 211-036: 0856فربد، )سازماندهی آن 

، اقدامی مترقیانه و در راستای (815-812: آفاری، همان)اعتحاب کارگران چاپخانه 

هایی بیشتر مربوط به سلیمان میرزا  البته اتخاذ چنین تحمیم. شد مرامنامه حاب محسوب می

طباطبایی، چندان به موازین و  بود؛ زیرا سایر بارگان حاب، از ممله سید محمد صادق

دلیل نبود  رو، بی ؛ از این(533/8: 0862مستوفی، )ی سوسیالیستی باورمند نبودند  مرامنامه

منافع بورژوازی ملی و  حاب سوسیالیست را حامی که مور  استالینیستی مانند ایوانف

 (. 51: ]بی تا[ایوانف، ) دانست روشنفکران اسماً سوسیالیست می

ارگان رسمی و ناشر افکار حاب در تهران، به مدیریت و صاح   طوفان،ی  نامهروز     

 0811شهریور2ی اول آن در امتیازی محمد فرخی  یادی، شاعر رادیکال، تأسیس و شماره

صدر هاشمی، )این روزنامه ضمن حمایت از کشاورزان و کارگران . ش منتشر شد.هر
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، طوفان)مخالف دخالت بیگانگان بود  ، حامی سر سخت آزادی اندیشه و(013/8: 0818

ناشر افکار حاب سوسیالیست  طوفانی  با آن که روزنامه(. 0س ا، ش: 0811شهریور 2

حکومت استبدادی را برای ترقی  خالف اصول راهبردی رهبران حاب،  بود، نه تنها بر

اهد کشور مردود می دانست و بر این باور بود که اصالحات فردی بی ثمر و بی ثبات خو

، بلکه به طور کلی احااب ایران را عامل (21، ش 8س : ش.هر 0812آبان  1همان، )بود 

 (. ش.هر 0812، مرداد 3، ش 8س : همان)دانست  فری  مردم می

 

 سلیمان میرزا و حزب سوسیالیست 

 0812 – 0811)ها در مجلس چهارم  بخ  اعظم اقدامات سلیمان میرزا و سوسیالیست

مخالفت سلیمان . های سیاسی فراکسیون های مجلس خالصه شد قابتدر راستای ر( ش.هر

به علت  -ش.هر 0811مرداد سال  -های نحرت الدوله فیروز میرزا و حاب  با اعتبار نامه

به علت تقحیر در  -ش.هر 0810فروردین سال  -م، و مخبر السلطنه هدایت0303قرارداد 

؛ 88/0 -82، 5، ج1ی  دوره: ش.هر 0811مرداد  3، مذاکرات مجلس)قتل محمد خیابانی 

، مخالفت با محدق (13/0: 0861؛ عاقلی، 88/2:  0833؛ بهبودی، 831: 0818هدایت، 

ی  دوره: ش.هر 0811دی 3، مذکرات مجلس)ی قوام و سقوط دولت اول قوام  وزیر مالیه

و استیضاح وحید الملك شیبانی وزیر پست و ( 231: 0830؛ مال ی، 208/0، 81، ج 1

که سرانجام به سقوط دولت دوم قوام منجر  -ش.هر 0810آذر سال  -راف دولت قوامتلگ

، خود (215: 0833؛ آبادیان، 003-001: 0836؛ عامری، 883/0و  881: بهار، همان)شد 

 .شواهدی بر این مدعا هستند

های  ها و مخالفت های عدیده با اعطای امتیاز نفت شمال به کمپانی کارشکنی     

 81، مذاکرات مجلس)های اول و دوم قوام  استاندارد اویل و سینکلر در دولت امریکایی

؛ ج 0822 –0820، 061ج : ش.هر0813، 013؛ ج218، 18، ج 1ی  دوره: ش.هر 0811آبان 

آن بعد  و پذیرش( 883و 881: 0853؛ فاتی، 0581 – 0588، 211؛ ج 0513 – 0516، 210
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 0812خرداد  28، مذاکرات مجلس)لممالك از سقوط قوام و به قدرت رسیدن مستوفی ا

های نه چندان منطقی  گری ی دیگری از چال  ، عرصه(0333، 231، ج 1دوره: ش.هر

در واقع سلیمان میرزا و . سلیمان میرزا و حاب  در قبال دولت های اول و دوم قوام بود

ان های مندی از مجلس چهارم در راستای امرایی کردن آرم سوسیالیست ها به مای بهره

 . حابی خود، بیشتر مساعی شان را برای مخالفت با قوام سپری کردند

، فر ، 853: 0835هدایت، )با تبعید قوام به خارج از ایران و سقوط دولت مشیرالدوله      

، فرصت مناسبی فراروی حامیان رضاخان (213/1: 0860؛ دولت آبادی، 018: 0851

ب سوسیالیست به منظور نیل رضاخان به ر یس تکاپوی سلیمان میرزا و حا. گشوده شد

ترین و در عین حال  تأمل بر انگیاترین موضع  مهم( 003-001: عامری، همان)الوزایی 

 . گیری سیاسی سوسیالیست ها در این خحوص بود

مقدمات سیاسی ر یس الوزایی رضاخان توسط رهبران حاب سوسیالیست، سلیمان      

طبایی، طراحی شد، به طوری که ایشان به همراه میرزا کریم میرزا و سید محمد صادق طبا

ای با رضاخان منعقد نمودند که به موم   خان رشتی و سر لشکر خدایار خان، تعهدنامه

آن سوسیالیست ها متعهد شدند مومبات ر یس الوزایی رضاخان را فراهم نمایند و در 

شکیل دولت خود سود موید مقابل رضاخان نیا تعهد نمود که از سوسیالیست ها در ت

 5بدین سان، با تشکیل دولت رضاخان در (. 811: 0861؛ عاقلی، 62-13: 0862بهبودی، )

سلیمان میرزا . ش، از هفت وزیر، چهار وزیر از سوسیالیست ها بودند.هر0812آبان سال 

و وزیر معارف، حاج عاالممالك اردالن وزیر فواید، ابوالحسن معاضد السطنه وزیر عدلیه 

همچنین، سید محمد صادق . قاسم خان صور اسرافیلی کفیل وزارت داخله شدند

؛ بهبودی، 853: هدایت، همان)طباطبایی به سمت سفیر ایران در ترکیه منحوب شد 

 (. 800: ما؛ غنی، همان همان

ی رضاخان را ناموفق ارزیابی کرده  سیروس غنی عملکرد وزرای سوسیالیست کابینه     

ی رضاخان تا چه  ی این که وزرای سوسیالیست کابینه متأسفانه درباره(. اهمان م)است 
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. اند، اطالعات دقیقی در دست نیست مند شده حد از امکانات و ظرفیت های حاب بهره

وی پس از . توان از آن سود مست، مربوط به سلیمان میرزاست یگانه گاارشی که می

رو  از این. های آن وزارتخانه فا ق آید انیاحراز وزارت معارف در صدد بر آمد بر نابسام

آبان سال  26وی با یاری گرفتن از رضاخان، حدود پنجاه تن از بارگان و معاریف را در 

ش، در منال رضاخان ر یس الورزاء گرد آورد و طی بیاناتی خاطر نشان کرد که .هر 0812

رو، در شرایط حاضر  ناز ای. ی معارف نیاز به پول دارد ی معارف اندک و توسعه بودمه

سرانجام بر اثر مساعی سلیمان میرزا و کمك . راهی مناس  تر از گرد آوری اعانه نیست

های رضاخان، کمیسیونی از بارگان مملکت تشکل شد تا با کمك های مالی خود گامی 

ای  سلیمان میرزا طی بیانیه(. 252: 0865یغمایی، )در راستای ارتقای معارف بردارند 

 (.258: همان)را به اطالع عموم رسانید  "کمیسیون اعانه معارف"تأسیس 

یحیی دولت آبادی معتقد است که ما ححل اقدامات کمیسیون مابور موفقیت آمیا      

ی گردآوری شده فقط حدود ده هاار تومان بوده است  نبوده است، زیرا مجموع اعانه

ری همین مبلغ را ناشی از تومه مخبر السطنه نیا گرد آو(. 811/8: 0860دولت آبادی، )

گذشته از عدم موفقیت (. 830: 0818هدایت، )داند  خاص رضاخان بدین کمیسیون می

ی شایان تأمل،  کمیسیون مذبور و مایگاه نه چندان تأثیرگذار سلیمان میرزا در آن، نکته

 .بی تومهی سلیمان میرزا به تشکیالت حاب سوسیالیست در گرد آوری اعانه است

به راستی چه عواملی موم  این کم التفاتی شده است که رهبر حاب سوسیالیست به      

ی سنتی ممع آوری اعانه بسنده نماید؟ آیا عدم  مای استعانت از حاب خود به همان شیوه

: 0862مستوفی، )باورمندی سید محمد صادق طباطبایی به مبانی و تشکیالت حابی 

میرزا به قدرت  رسد اگر سلیمان نظر می بوده است؟ به، شامل حال سلیمان میرزا هم (533/8

حاب  بارومند بود، قبل از استعانت از رضاخان و معارف خواه،  تشکیالت و کارآیی

همچنین، به مای برگااری . دست نیاز به سوی اعضاء و هواداران حاب خود می گشود
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وزارت ی سردار سپه، طی یك مجمع حابی مشکالت و چال  های  ملسه در خانه

 . معارف را به اطالع اعضای حاب می رسانید

سلیمان (. 812: 0835هدایت، . )ش افتتاح شد.هر 0812بهمن سال 22مجلس پنجم در     

ی سوم تهران  رأی بعد از مؤتمن الملك و مشیر الدوله، نماینده 1880میرزا در این دوره با 

توان در شخحیت  هی را نمیاحراز چنین مایگاه شایان توم(. 213: 0861عاقلی، )شد 

ی  سلیمان میرزا و حاب  مستجو نمود؛ زیرا نه سلیمان میرزا مایگاه فرزندان ومیه المله

خان مشیرالدوله نا ینی را داشت، و نه حاب سوسیالیست پایگاه امتماعی  میرزا نحر اهلل

عامل در این رسد دو  به نظر می: بایست به دنبال رهیافت دیگری بود رو، می از این. گسترد

 "کمیته تحوالت و انقالب "یکی عضویت سلیمان میرزا در : خحوص دخیل بوده است

که به ریاست رضاخان و به منظور کس  قدرت بالمنازع ر یس الورزاء تشکیل شده بود 

ی سلیمان میرزا با احمدشاه،  ، و دیگری روابط نادیك و خاضعانه(056/2: 0333الموتی، )

میرزا به درباریان و عوامل خود توصیه های  حوص حمایت از سلیمانزیرا احمدشاه؛ در خ

 (. 065/8: ؛ مرسلوند، همان008: 0862بحیرالدوله، )شایان تومهی نموده بود 

ی سلیمان میرزا و حاب  از رضاخان، همانا مامرای  ی حمایت گسترده واپسین عرصه     

ترین  ان را بارگخواهی رضاخ اسکندری،ممهوری ایرج. ممهوری خواهی بود

البته به نظر (. 111-115: 0862اسکندری، )داند  میرزا از وی می طرفداری سلیمان عامل

رسد نقطه عطف دلدادگی سلیمان میرزا و حاب  به رضاخان را باید در ستای   می

ش از مواضع مترقیانه و ضد امپریالیستی رضاخان .هر0812/م0382 کمینترن در سال علنی

ای که سرانجام به یأس و  گرایانه مستجو نمود؛ شیدایی ذهنی( 813: 0831فوران،)

سلیمان میرزا علت (. 213: اسکندری، همان)واخوردگی سیاسی سلیمان میرزا منجر شد 

موضع گیری نادرست خود را رفقای شوروی دانسته که وی و حاب  را دچار سردرگمی 

ا در خحوص استقرار ممهوری در ه نگری سوسیالیست البته ذهنی(.  ما همان)کرده بودند

نباید از نظر ( 85/2: بهار، همان)ایران را که به قول بهار عموماً با ممهوری مخالف بودند 
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سلیمان میرزا و حاب سوسیالیست، از ممله قربانیان سیاسی منتفی شدن . دور داشت

فروردین سال  21رضاخان بعد از بازگشت به قدرت در. ممهوری خواهی بودند

وی بدون معرفی وزیر معارف، . ی مدیدش را به مجلس معرفی کرد ش، کابینه.هر0818

(. 883: 0833؛ غنی، 536/2: 0861مکی، ) سلیمان میرزا را از وزارت معارف عال کرد 

ی رضاخان حضور داشتند،  در حالی که صور اسرافیل و معاضد السطنه کماکان در کابینه

ن را در فضایی محافظه کارانه و ضد حابی به ی رضاخا خروج رهبر حابشان از کابینه

 . سکوت برگاار نمودند

شد و ریاست   میرزا پس از برکناری از وزارت معارف، وارد مجلس سلیمان     

مواضع و (. 201/1: 0862شجیعی، )ها را بر عهده گرفت  ی سوسیالیست نفره01فراکسیون

ب سوسیالیست از تابستان سال عملکرد نه چندان منطقی سلیمان میرزا و فراکسیون حا

ش، بیانگر راهبرد مشخص نداشتن حاب سوسیالیست و .هر 0811ش تا پاییا سال .هر 0818

مرداد  6 –تحریك نمایندگان توسط سلیمان میرزا به استیضاح رضاخان . رهبرش بود 

 و استیضاح( 011/2و  023: بهار، همان)ی قتل ماژور ایمبری  در واقعه –ش .هر 0811سال 

ش، که در اعتراض به ورود .هر 0811شهریور سال  2 –رضاخان توسط سلیمان میرزا 

 – 201: همان)ی رضاخان  ی فیروز و شکراهلل خان قوام الدوله به کابینه نحرت الدوله

صورت گرفت، از یك سو؛ و رأی ( 035/0: 0861؛ عاقلی، 886: ؛ غنی، همان221/2

ی انقراض  ی واحده ماده حاب سوسیالیست به موافق سلیمان میرزا و اعضای فراکسیون

-115: 0831مکی، )ش .هر 0811آبان سال  3قامار و ریاست موقت رضاخان پهلوی در 

هایی از  ، از سوی دگر؛ نشانه(810-233: 0838؛ آصفی، 838: ؛ غنی، همان111/8

 های اید ولوژیك و تشکیالتی حاب سوسیالیست بود که علی رغم انکار همکاری نژندی

، ریشه در وابستگی سلیمان میرزا و (81: 0831شوکت بیو،)ها  میرزا با روس سلیمان

یك "حاب  به حاب کمونیست شوروی دانست که به قدرت رسیدن رضاخان را معرف 

بدین سان سلیمان میرزا و . دانستند می "انقالب بورژوازی علیه فئودالی ایران
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: لنچافسکی، همان)متناقضی اتخاذ نمودند  ها با الهام از مسکو چنین مواضع سوسیالیست

واپسین کن  سیاسی سلیمان میرزا، رأی ممتنع به سلطنت (. 61 – 68: ؛ فربد، همان088

 211در مجلس موسسان از. بود –ش.هر 0811آذر سال  22 –رضاشاه در مجلس مؤسسان 

میرزا و دو در حالی که سلیمان . نفر رأی موافق به سلطنت رضاشاه دادند 256نماینده، 

سلیمان میرزا در تومیه رأی ممتنع . سوسیالیست دیگر به سلطنت رضاشاه رأی ممتنع دادند

خود خاطرنشان نمود که گرچه او و حاب  به گرمی از رضاخان و اصالحات  طرفداری 

دهد بر استقرار یك  خواهی او امازه نمی کرده اند، اما اصول سوسیالیستی و ممهوری

 (.111: ؛ غنی، همان013: آبراهامیان، همان)دید، صحه گذارد ی سلطنتی م سلسله

شیفتگی عقیدتی ناشی از عدم درک صحیی از مقاصد حاب کمونیست شوروی به      

ی سلیمان میرزا از روس ها منجر شد و فرمامی تلخ  وابستگی و اطاعت کورکورانه

توسط عوامل ش، شع  حاب .هر 0815سرانجام، در سال . فراروی وی و حاب  گشود

های  حاب در گردابی از چال . رضاشاه مورد هجوم قرار گرفت و به آت  کشیده شد

( 068: ؛ آبراهامیان، همان866: فوران، همان)سیاسی، عقیدتی و تشکیالتی متالشی گردید 

البته وقایع . ی اناوا رانده شد ی سیاسی ایران به حاشیه و سلیمان میرزا از متن گستره

 0821 – 0815)ی وی  ی پایانی بر حاشیه نشینی سیاسی پاناده ساله نقطه 0821شهریور 

مهر  –سلیمان میرزای فرتوت، مشارکت چشمگیری در تأسیس حاب توده . بود( ش.هر

؛  813 - 812: 0861؛ الموتی، 025-022: 0862اسکندری،)ایفا نمود  -ش.هر 0821سال 

: ای، همان ؛ خامه12-15ی، همان؛ ؛ طبر023: ؛ مهانشاهلو،همان3-6: 0863آوانسیان، 

: 0861مرسلوند، )ش .هر 0822اگرچه مرگ ناشی از کهولت وی در سال (. 21-21

توده گردید، اما مرده ریو  رهبران موان حاب تجارب  به مانع از انتقال تمامی( 063/8

 . ماهوی حاب سوسیالیست را به حاب توده منتقل نمود
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 نتیجه گیری

ی ایران با تأسیس حاب دموکرات سامان یافت،  ی تحاب در مامعه نههمان گونه که ساما

. ی احااب چپ نیا با سلیمان میرزا، پدر معنویِ احااب چپ ایران، عجین شد پیشینه

بنابراین، بخشی از آسی  شناسی و علل ناکارآمدی احااب چپ را باید در دیدگاه و 

شخحیت حابی سلیمان میرزا  ترین چال  بارگ. کن  حابی سلیمان میرزا مستجو کرد

در تضادی ژرف میان خاستگاه اشرافی وی با مرام سوسیالیسم نهفته است؛ تضادی که در 

های  اگرچه بخ  اندکی از نابسامانی. تجلی یافته است –سلیمان میرزا  –شهرت وی 

حاب دموکرات در دوران رهبری سلیمان میرزا معطوف به او بود، اما ناکامی تام حاب 

بایست متومه شخص  الیست در عرصه های سیاسی، عقیدتی و تشکیالتی را میسوسی

زیرا وی حاب سوسیالیست را برخالف احااب چپ سازمان محور، به . سلیمان میرزا نمود

حابی شخحیت محور تبدیل کرد؛ حابی موسمی و فاقد پایگاه امتماعی که در موسوم 

 . سیس شدافتتاح مجلس چهارم، بنا بر منویات شخحی وی تأ

ی حابی و  در حضیض فلسفه!( ؟)سرانجام، رهبر حاب شخحیت محور سوسیالیست      

های عوام گرایانه، ابتدا یکی ازعوامل مهم  نابسامانی سازمانی با غوغاساالری

شعار ممهوری خواهی مساعدت زیادی  الوزرایی رضاخان گردید، سپس با طرح ر یس

سان، ضعف سلیمان میرزانسبت به مبانی و بدین . دراستقرار سلطنت پهلوی نمود

ی تحاب، به تضعیف مشارکت سیاسی و در نتیجه ناپایداری  کارکردهای سیاسی سامانه

میرزا که در مغایرت تام با ماهیت  همچنین، کی  شخحیت سلیمان. احااب منجر گردید

ااب چپ ی احااب سازمان محور بوده است، تأثیرهای انکار ناپذیری بر اح ممع گرایانه

توان به دو چال  شایان تأمل زعامت  ی این تأثیرات می از ممله. ایران بر مای نهاد

ی نظری و  ی رهیافت های مترقیانه در عرصه مالکان و اشراف بر احااب چپ و ارا ه

ی عملی از سوی احااب مابور به عنوان میراث  اتخاذ رویکردهای ارتجاعی در عرصه

 . مودحابی سلیمان میرزا اشارت ن
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 مذاکرات مجلس شورای ملی. ب
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